Kiviks Hotell Konferens och Spas ägare och vd Lisbeth Linde och Jannis Norén Karas, medlemschef på Svenska Möten.
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Kiviks Hotell är ny medlem i Svenska
Möten
Kiviks Hotell Konferens och Spa på Österlen blir medlemmar i Svenska
Möten. – I och med rekryteringen av Kiviks Hotell stärks vårt varumärke
ytterligare. Den bredd vi har bland våra medlemmar - från stora
konferensanläggningar i storstäderna, till mindre, personliga anläggningar i
natursköna miljöer – är en stor styrka som uppskattas av våra kunder, säger
Svenska Mötens medlemschef Jannis Norén Karas.

Hotellets läge, mitt i det vackra äppelriket på Österlen, i kombination med en
över 100-årig historia och tradition är unik i sitt slag. Varumärket är välkänt
för de flesta svenskar och förknippas med hav, äpplen och Björn Ranelid. Mitt
i denna idylliska miljö erbjuds möten och konferenser för upp till 18
deltagare.
Hotellets restaurang rekommenderas av White Guide, och kärleken till maten,
naturen och hälsa löper som en röd tråd genom varje detalj.
Konferensdeltagare kan ta Walk and Talks på promenadstigar i den vackra
miljön, och avrunda mötet med en avkopplande tid i spa-avdelningen eller en
vinprovning på flera olika teman.
Kiviks Hotell Konferens och Spas ägare och vd Lisbeth Linde, kommenterar
medlemskapet i Svenska Möten så här:
- Vi vill tillhöra ett professionellt nätverk som öppnar fönster för erfarenhet,
kunskap och trygghet och som genererar till bättre möten - helt enkelt!

För att bli utvald medlem av Svenska Möten måste en anläggning möta en
rad strikta medlemskriterier.
- För att säkerställa att alla våra anläggningar håller en hög klass har vi
kvalitetsinspektioner som genomförs av externa kontrollanter. Dessutom har
vi sedan 2010 krav på att alla anslutna anläggningar ska vara Svanenmärkta
eller medlemmar i Svanens nätverk, säger Jannis Norén Karas, medlemschef
på Svenska Möten.
Kiviks Hotell Konferens och Spa blir medlemmar i Svenska Möten den 1
december. Läs mer om anläggningen här >>
För mer information, kontakta Jannis Norén Karas, medlemschef Svenska
Möten,jannis.karas@svenskamoten.setel. 070-286 78 04.
Lisbeth Linde, vd Kiviks Hotell, Konferens och Spa, info@kivikshotell.se tel.
0414-70075

Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att
utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet. Svenska Möten
grundades 1981 och ägs gemensamt av över 130 mötesanläggningar runt om i
Sverige. Samtliga anläggningar är certifierade enligt höga kvalitetskrav och
Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk. Svenska Möten är certifierade
enligt ISO 9001 Kvalitetsledningssystem och ISO 14001 Miljöledningssystem. Läs
mer på www.svenskamoten.se
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